24.037 - Registreringsanmeldelse

Registrering - Afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Du er nu i gang med at registrere dig for afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. Afgiften pålægges kvælstofindholdet (N) i kemiske,
mineralske og organiske gødninger. Kvælstof (N) er et næringsstof, som er nødvendig for at gennemføre planteproduktion.
Formular nr: 24.037
Version nr: 12.2015
Bemærk, at ovenstående beskrivelse ikke er udtømmende. Du kan læse mere om reglerne for afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. i den
juridiske vejledning på SKAT's hjemmeside.

Dato for afgiftens påbegyndelse
Hvornår skal registreringen gælde fra?

Som oplagshaver:
- Må du tidligst registrere afgiftens påbegyndelse 4 måneder bagud og højst 6 måneder frem i tid fra 1. dag i indeværende måned.
Som varemodtager:
- Må du tidligst registrere afgiftens påbegyndelse fra 1. dag i indeværende måned og højst 6 måneder frem i tid fra 1. dag i indeværende måned.

Virksomhedens stamdata
CVR-nr. / SE-nr. (Skal udfyldes)

Virksomhedens navn (Skal udfyldes)

Virksomhedsform (Skal udfyldes)

Virksomhedens adresse (Skal udfyldes)

Virksomhedens telefonnummer (Bør udfyldes)

Virksomhedens email (Bør udfyldes)

Virksomhedens faxnummer

Oplagshaver / Varemodtager
Oplagshaver:
Registrerede oplagshavere er som hovedregel virksomheder, der kan fremstille, forarbejde, oplægge, herunder indføre, og afsende afgiftspligtige
varer, uden at afgiften er betalt. Afgiften betales først, når varen overgår til forbrug. Tidspunktet for varens overgang til forbrug og dermed pligten til
at betale punktafgiften opstår først ved forbrug hos oplagshaveren eller ved udlevering til andre, som ikke er registrerede eller autoriserede som
oplagshavere.
Fremstilling

Mellemhandel

Som mellemhandler, skal du angive det årlige salg af gødning i kg (evt. skønnet)

Hvis det årlige salg af gødning er mindre end 10.000 kg, skal du ikke registreres for mellemhandel
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Varemodtager
Varemodtager:
Registrerede varemodtagere kan modtage eller selv henter afgiftspligtige varer uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporten til SKAT,
og uden at der skal betales afgift i forbindelse med varemodtagelsen. Angivelse og indbetaling af punktafgiften skal i stedet ske efter udløbet af
hver afgiftsperiode efter reglerne i opkrævningsloven.
Registrerede varemodtagere kan ikke oplægge, afsende eller videresælge varer, uden at afgiften er betalt.
Varemodtager

Dækningsafgift

Fjernsalg i Danmark

Lageroplysninger
Angiv kun lageradressen, hvis denne er forskellig fra virksomhedsadressen. Lageroplysninger omfatter både fabrikationsafdeling, udleveringslager
og/eller opbevaringslager.

Supplerende oplysninger
Har du bemærkninger til din registrering?

Bekræftelse
Bekræft venligst de indtastede oplysninger
Med indsendelse af denne blanket, bekræfter jeg, at de indtastede oplysninger er korrekte.

Anmelder identitet
Hvilken rolle/funktion har du i virksomheden?
Jeg er ejer/medejer af virksomheden
Jeg er ansat i virksomheden eller har tilknytning til ejer
Jeg er virksomhedens revisor/advokat/rådgiver
Anmelders CVR-nr eller CPR-nr. (Skal udfyldes)

Anmelders virksomhedsnavn (Skal udfyldes)

Anmelders email (Bør udfyldes)

Anmelders telefonnummer (Bør udfyldes)

Anmelders navn med blokbogstaver (Skal udfyldes)

Underskrift af virksomhedens ansvarlige ledelse (Skal udfyldes)

Dato for indsendelse (Skal udfyldes)

Blanketten kan indsendes som brevpost til adressen øverst på side 1 eller som vedhæftet fil til virksomhed@erst.dk.
Har du spørgsmål til blanketten eller registreringen kan du finde hjælp på virk.dk eller ring: 72221818
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